
ciada de forma suave e com uma
leve inclinação da cabeça na dire-

ção do cliente, essa palavra, que signi-
fica bem-vindo, é a marca da cortesia
em qualquer ponto de Tóquio, Em
duas de suas principais avenidas, Gin-
za e Omotesando, ela é ainda mais im-
portante, É lá que circulam alguns dos
consumidores mais exigentes - e tam-
bém mais endinheirados do mundo,
Com 110 milhões de pessoas e uma
renda per capita de US$ 35 mil, o Ja-
pão tem uma grande vantagem em re-
lação a outros países desenvolvidos: a
boa distribuição de renda, "Lá, pode-
se dizer que pelo menos 90% das pes-
soas têm condições de comprar uma
bolsa Prada, Guccí ou Louis Vuitton",
diz o executivo Edenílson Fleis-
chmann, que viveu durante alguns
anos em Tóquio, trabalhando no grupo

Mitsubishi, e acaba de voltar ao Brasil,
"Lá, os artigos de luxo não são exclusi-
vidade de uma pequena elite,"

Graças a essa composição homogê-
nea da população, somada a um apreço
único pela excelência, o Japão se
transformou numa espécie de labora-
tório para as principais marcas glo-

bais, É lá que muitas delas testam
seus produtos, antes mesmo de lançá-
los em Paris ou Nova York, "O senso
estético, o olhar exigente para a qua-
lidade e valor à tradição são elemen-
tos que fazem do Japão um país úni-
co para as grandes grifes", diz a es-
critora Radha Chadha, que escreveu o
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livro O Culto das Marcas de Luxo,
Baseada em Hong Kong, Radha é
também consultora com foco nos mer-
cados asiáticos e divide em cinco os es-
tágios de consumo. O mais avançado é
aquele em que o luxo se transforma
numa espécie de way of life - e isso,
até agora, só aconteceu no Japão.

De fato, a terra do sol nascente, as-
sahi em japonês, tem-se transformado
no eldorado das grandes grifes, res-
pondendo já por 35% de suas receitas
globais. No Japão, 94% das mulheres
têm ao menos uma bolsa Louis Vuit-
ton. Não por acaso, é lá, em Omote-
sando, que está localizada a maior
loja da grife francesa no mundo, com
sete mil metros quadrados. Dias
atrás, Michael Kowalski, CEO da joa-

Iheria americana Tiffany, também dis-
se que o crescimento das vendas na
região asiática compensou a retração
nos Estados Unidos. E
a principal loja da grife
em Tóquio, em Ginza,
já chegou a ser avaliada
como o imóvel mais
caro do mundo,- quando
recebeu uma oferta
do banco Goldman
Sachs. Cada tsubo, que
mede 3,3 metros qua-
drados, foi avaliado em
US$ 1,8 milhão.

Caminhar por Ginza
ou Omotesando, que são fechadas para
o trânsito dos automóveis nos fins de
semana, também ajuda a desfazer pre-

conceitos sobre o Japão. Ao contrário
do que muitos pensam, Tóquio não é
um formigueiro humano. Suas aveni-

das têm calçadas largas e
arborizadas. Muitos ca-
sais, impecavelmente tra-
jados, caminham lado a
lado, contrariando a per-
cepção de que a mulher
teria um estágio inferior
na sociedade japonesa. E
a propensão ao consumo
é também maior do que
se imagina. Basta entrar
numa Mitsukoshi, uma
das principais lojas de

departamento de Tóquio (e também
de luxo), para se dar' conta do poder de
fogo do consumidor japonês.
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